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 Till fragan om nya persontariffer a statens

 jdrntvgar.

 Af G. Cassel.

 Af den utredning, som I898 ars persontariffkomite skulle
 lamna af tariffragan, vantade man val mindre nagot egentligt till-
 lagg till de manga skal for ett forbilligande af tariffen i den ena
 eller andra formen, som redan da fran olika hall anfordes, an
 fastmer en saminanhangande och 6fversiktlig framstallning af dessa
 skal, deras inbordes sammanhang och deras relativa varde. Det
 maste sagas med detsamma, att det f6religgande betankandet
 sviker alla dylika f6rvantningar: skal finnes det godt om, men
 alla motsagande hvarandra, och framf6rallt motsagande de slut-
 satser komiten af dem vill draga. Det ar en ingalunda latt uppgift
 att s6ka reda pa de grunder, pa hvilka komitens firslag egent-
 ligen baserar sig -och detta ar dock nbdvandigt, om man annars
 vill bilda sig nagon f6restallning om f6rslagets varde. Detsamma
 galler om hr Charlier's forslag, som atfoljer komitens betan-
 kande som reservation, men har hufvudsakligen af den grund, att
 de manga for lekmannen ofattliga rakningarne sta som en ogenom-
 tranglig mur mellan premisserna och slutsatserna.

 Det torde alltsa vara af en viss vikt att genom en nog-
 grann analys sbka blotta de grunder, pa hvilka saval komiten
 som hr Charlier byggt sina f6rslag, och jag antar, att sarskildt
 for dem, som sta inf6r den praktiska n6dvandigheten att fatta ett
 beslut i foreliggande fraga, en dylik framstallning af det varkligen
 Ekonomisk Tidskrift. i899. 5
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 vasentliga i hvad komiten och dess ledambter frambragt, bor vara
 valkommen.

 Jag har, som jag i det foljande vill visa, icke kunnat god-
 kanna nagot af de framlagda forslagen och har darfor ansett det
 som min plikt att icke blott kritisera, utan afven framlagga mina
 positiva tankar: mitt forslag aterfinnes i andra afdelningen af denna
 uppsats.

 1. Kritik.

 i. Om kostnadsbegreppet.

 Den tanken, att en resande firorsakar jarnvagen en viss
 kostnad, aterkommer 6fverallt i foreliggande betankande, och denna
 kostnad spelar en afgorande roll vid tariffernas bestammande. Det
 ar darf6r nodvandigt att inledningsvis igna nagra ord at en ana-
 lys af detta kostnadsbegrepp.

 Lat oss till en b6rjan betrakta ett annat omrade af affars-
 lifvet och exempelvis tanka pa ett stort varumagasin. Den di-
 rekta kostnad, en dylik affar har f6r en viss vara, sammanfaller i
 det narmaste med varans ink6pspris. Kan varan siljas nagot
 litet bfver detta pris, sa uppstar en okning i affarens vinst. Ville
 man emellertid salja alla varor med samma laga avance, skulle
 omkostnaderna f6r personal, belysning o. s. v. ej tackas, an min-
 dre skulle >skalig ranta> kunna erhallas pa det i byggnaden ned-
 lagda kapitalet.

 Till inkopspriset pa hvarje sarskild artikel maste saledes
 goras ett visst tillagg; men hur detta tillagg skall afpassas, det
 ar en ren affarsfraga, och jag tror ej, att jag misstager mig allt
 for mycket, om jag sager, att en fordelning af omkostnaderna i
 direkt proportion till inkopsprisen icke ar det i praktiken vanliga
 systemet. Ville man emellertid med affarens >kostnad, for en
 sarskild artikel f6rsta inkopspriset + en dylik proportionel andel
 af de allmanna omkostnaderna, sa skulle man komma till det re-

 sultat, att de varor, som saldes med lagre avance, i sjalfva var-
 ket saldes med forlust.

 Detta mot all praktisk affarsvarksamhet kontrasterande fel-

 slut ar det just, som man i fraga om jarnvagstariffer genomgaende

 6o  G. CASSEL
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 gor sig skyldig till. Ofverflytta vi vara undersikningar till detta
 gebiet, sa blir det oss endast annu svarare att tilligga begreppet
 kostnad nagon bestamd betydelse. En person, som reser fran Stock-
 holm till Upsala, kan med ratta saga sig, att han icke f6rorsakar
 jarnvagen ett enda Bres utgift - sa framt ej f6r hans rakning
 beh6fver tillsattas en ny vagn, i hvilket fall kostnaden kan komma
 att ratt betydligt ofverstiga biljettpriset. Detta visar tydligt nog,
 att begreppet kostnad icke motsvarar en pa f6rhand bestaende
 varklighet, utan endast ar att betrakta som en fiktion, hvars hela
 berattigande beror pa, hur kostnadsbegreppet faststalles, och hvad
 nytta man af detta begrepp kan draga for utredningen af tariff-
 problemet.

 Sasom synnerligen karaktaristiskt saval f6r komitens som
 hr Charlier's undersikningar vill jag papeka, att ehuru dessa
 vasentligen basera sig pa talet om en >kostnad>, de dock icke
 innehalla sa mycket som ett f6rsok till en definition af denna term.
 Foljden haraf ar, att de berakningar af persontrafikens speciela
 utgifter, som utforts saval af hr Soderblom som af hr Charlier,
 maste frankannas hvarje betydelse. Man beh6fver ej vara fack-
 man f6r att f6rsta, att t. ex. kostnaden f6r ersattandet af ruttna
 sliprar pa vara jarnvagsbankar ar en odelbar utgift, som icke
 efter nagra rationella grunder kan f6rdelas pa person- och gods-
 trafikens debetsidor.

 Lat oss emellertid bortse harifran och antaga, att vi for ett
 visst bannat kande utgiftssumman f6r persontrafiken . Da ar det na-
 turligtvis miojligt att berakna >>utgiften per personkilometer> -men
 hvad skall man ha denna siffra till? Den framstaller det abstrakta

 resultatet af en rakning, men nagon ekonomisk betydelse kan jag
 ej se, att den har. Sa mycket ar sakert, att jarnvagen m e d vinst
 kan befordra n agra resande till pris, som understiga denna siffra.

 Med de totala kostnaderna och deras fbrdelning pa det
 ena eller andra sattet ar det saledes icke mycket bevandt. Af
 mera betydelse ar att unders6ka den 6kning i kostnad, som ar
 en direkt foljd af en viss okning i trafiken: denna kostnadsokning
 ar atminstone ett nagot sa nar bestamdt begrepp. Komiten, som
 (sid. 29) erkanner, att en dylik undersokning dock ar hufvudsaken,

 Man kan ju bilda sig en forestallning harom, om man tanker sig en jarnvag,
 som endast befordrar passagerare.
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 anser sig emellertid endast kunna saga, att >det ar patagligt, att
 driftkostnaderna hufvudsakligen paverkas af en 6kning af nartra-
 fiken> (sid. 30). Lagg marke till, hur abstrakt denna tankegang
 ar: Man skall tanka sig en viss 6kning i antal resor t. ex. under
 50 km., och sa skall man undersoka, hur stor okning i de totala
 driftkostnaderna harigenom f6rorsakats. Tror da komiten, att det
 ar likgiltigt, hvar pa jarnvagsnatet denna okning i korta resor
 ager rum? Hade komiten i stallet fattat sin uppgift mera kon-
 kret, f6rlagt sin unders6kning till en viss bestaimd stracka t. ex.
 mellan tva bestamda narliggande stationer, skulle det nog varit
 mojligt att vinna riktigare och battre motiverade resultat. Man
 kan namligen fraga sig: om det totala antalet resande mellan
 dessa stationer okas till det dubbla, hvilka utgifter foranledas
 haraf? Man ser omedelbart, att svaret pa denna fraga utfaller
 vasentligen olika, allteftersom procenten af antalet besatta platser
 pa de mellan dessa stationer gaende tagen plagar vara hig eller
 lag; och det kan val handa, att den ifragavarande kostnaden pa
 vissa strackor af jarnvagsnatet kan vara lika med noll. Att man
 da icke kan komma nagon vart med ett sa abstrakt genomsnitts-
 begrepp som >nartrafikens utgiftsprocent,, kan icke vacka for-
 vaning.

 Da jag aterkommer till en utforligare positiv framstallning
 af denna fraga, vill jag har endast tillagga, att hr Charlier's hela
 unders6kning lider af samma metodiska grundfel, som jag har
 kritiserat. I inledningen till sin afhandling (sid. 3) betraktar hr
 Charlier de resande, som a ett jarnvagsnat tillryggalagga >ett
 visst antal kilometer,>, lat oss har som exempel saga io km.
 Han pastar da, att >denna strackas langd (har saledes talet Io)
 samt antalet resande tillsammans bestamma utgifterna for dessa
 resandes befordran>. Detta later ju ganska plausibelt, ty lasaren
 tanker sig garna vid ordet )stracka> en viss bestamd bit af ba-
 nan; men detta ar har alls icke meningen, utan man skall samti-

 digt tanka pa alla Io-km.-strackor pa natet. Da ater ar det klart,
 att ett visst antal Io-km.-resor kan medf6ra hogst olika utgifter,
 allteftersom de foretagas pa de ena eller andra delarne afjarnvags-
 natet, och att saledes den sats, som hr Charlier lagger till grund
 for sin framstallning af vinstproblemet, ar vasentligt felaktig. Vid
 behandlingen af det statistiska materialet ofverger hr Charlier

 62  G. CASSEL
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 emellertid sin tidigare formulering, och det ar nu endast fraga om,
 hur driftkostnaden fir persontrafiken i sin helhet beror af storle-
 ken af denna trafik. Da nu, enligt hvad firut visats, en sarskild
 driftkostnad fir persontrafiken ar en obestambar dimbild, och da
 vidare sa mariga andra faktorer an trafikens storlek invarka pa
 jarnvagens utgiftsstat, sa ar det ej underligt, om hr Charlier
 icke ur det for de svenska statsbanorna fireliggande materialet
 kunnat ,fa fram nagot sannolikt resultat). Han sager sjalf har-
 om: >af trafiken pa en bana, som ikas i langd med i medeltal
 90 km. om aret, och dartill i ett land med sa varierande befolk-
 ningstathet som Sverge, kan man ej garna vanta sig vinna nagon
 upplysning om sammanhanget mellan driftkostnaden och person-
 trafiken per kilometer af banlangden. -- Synnerligen fornuftiga
 ord! Det ar blott skada, att hr Charlier icke fortsatt sin tanke-
 gang pa ungefar foljande satt: >Da dessa firhallanden sannolikt
 komma att besta afven efter en tariffreform, sa ar det ocksa omoj-

 ligt att pa svenska fijrhallanden tillampa resultat, som mijligen
 kunna dras ur andra landers jarnvagsstatistik.>

 Innan jag lamnar detta kapitel, vill jag faststalla foljande
 positiva satser, hvilka's riktighet torde omedelbart inses:

 >Vid t. ex. en f6rdubbling af persontrafiken mellan
 tva bestamda narliggande stationer uppstar en viss mer-
 kostnad pr nytillkommen personkilometer.>

 >Denna merkostnad ar hogst olika pa olika delar
 af jarnvagsnatet. >

 > Sa snart biljettpriset ifverstiger denna merkostnad,
 betyder hvarje ikning af trafiken en vinst for jarn-
 vagen. >

 >For att tacka sina totala utgifter och skaffa sig
 ranta pa nedlagdt kapital maste jarnvagen berakna en
 viss tillaggsafgift ut6fver detta minimipris'. Hur denna
 tillaggsafgift skall firdelas pa olika resor, ar en affars-
 fraga, och specielt finns det ingenting, som sager oss,

 1 Enligt hr Charlier (sid. 4) skulle detta minimipris vara '/9 af det nuvarande.
 Jag kan dock ej se, att han gjort nagon anvindning haraf. Enligt satsen n:o 2 inses for
 6frigt, hur falsk en askadning ar, som anser fragan om minimipriset besvarad med en
 enda siffra.

 63
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 att man maste f6rdela den per personkilometer. - Hvarje
 tal om, att den eller den delen af trafiken gar med f6r-
 lust, maste bedomas fran dessa synpunkter.>

 2. Fallande tariff.

 Onskan att sarskildt gynna de langre resorna med billiga
 pris tycks redan fran b6rjan tradt i f6rgrunden vid komitens ar-
 beten, och detta intresse f6r en fallande tariff har pa ett hbgst
 beklagligt satt undantrangt andra minst lika viktiga synpunkter.
 Under sadana omstandigheter skulle man atminstone vintat en
 virklig utredning af de skal, man kan anf6ra for en dylik tariff.
 Komiten sager sig ocksa vilja >unders6ka, om en sadan form for
 en persontariff 6fver hufvud ar berattigad, (sid. 30).

 Hvad innehaller nu denna undersokning? Jo, komiten b6r-
 jar med foljande sats: >Den afgift, som af en resande bor erlag-
 gas f6r betackande af de med hans transport a jarnvag f6rknip-
 pade utgifter, sonderfaller, i stort sedt, i tva delar: den ena obe-
 roende af resans langd, den andra daremot proportionel mot
 denna.>) Detta betyder i viss man ett frangaende afden tidigare
 standpunkten: forut fordelades jarnvagens alila driftkostnader per
 personkilometer. Nu erkannes, att man egentligen endast kan
 g6ra detta med en del af driftkostnaderna. Men dessutom till-
 kommer har en ny, lika godtycklig princip, namligen att de 6f-
 riga driftkostnaderna skola fordelas per person. Den resande
 skall till foljd af denna underliga princip betala en afgift, som ar
 >oberoende af resans lingd, och saledes maste vara densamma
 for alla resande, atminstone i samma vagnsklass och samma tag-
 slag. Denna afgift kan omojligen i tredje klass vara storre an
 20 6re, eftersom komiten anda vill befordra passagerare till detta
 pris. Komitens principer leda saledes till en proportionaltariff
 + en for alla resande lika tillaggsafgift, som sakerligen ar mindre
 an 20 6re. En sadan tariff skulle komiten pa sin grafiska karta
 kunnat representera med en rat linie, som endast b6rjade tva
 millimeter ofvanfor nollpunkten, i stallet for i denna punkt. Da
 hade komiten nog ocksa insett, hur litet en dylik tariff har ge-
 mensamt med hvad komiten sjalf f6rstar under en fallande tariff>,.
 Den anf6rda principen for fordelningen af driftkostnaden kommer
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 saledes som motiv for komitens fbrslag absolut icke i betraktande.
 Komiten ar for 6frigt (sid. 31) nog tillmitesgaende att erkanna,
 att det >vid statens jarnvagar> icke ar fallet, >att de af resans
 langd oberoende> kostnaderna aro > betydligt st6rre,> an de ofriga!

 Men komiten har annu ett skal: >Utom denna afgift for
 betackande af de med transporten f6renade utgifterna b6r den
 resande ock erlagga en afgift till beredande af skalig ranta a det
 i jarnvagen nedlagda kapitalet. Men da jarnvagen ej rattvis-
 ligen bor hafva en mot resans langd proportionel vinst, utan
 denna tvartom bor vara jamforelsevis h6gre for resor pa kortare
 strackor an f6r langre sadana, sa f6ljer haraf, att tariffen . . . bor
 blifva fallande.> Jag har i detta citat tillatit mig att understryka
 ordet ,raittvisligen,, som synes innehalla karnan i komitens motiv.
 Hvad komiten med detta uttryck forstAr, ar emellertid icke latt
 att begripa. Man skulle kunna tanka sig, att komiten menar, att
 de langvaga resande visserligen biora betala de direkta kostnader,
 de firorsaka, men att de for ifrigt ,rattvisligen> bora atnjuta en
 viss rabatt. Men da komiten (sid. 34) yttrar sig mycket skarpt
 emot allt hvad rabatt heter, och sager, att hvarje dylik biljettform
 ar ,oforenlig med en af staten handhafd jarnvagsdrift>>, sa for-
 faller afven denna tolkning, och komitens motivering for en fal-
 lande tariff framstar nu sasom fullkomligt ohallbar.

 Detta tycks komiten ocksa sjalf ha insett. I sjalfva var-
 ket ifverger den mycket snart hela denna motivering for att
 (sid. 32) framstalla ett alldeles nytt skal, namligen nbdvandighe-
 ten af att >underlatta samfirdseln mellan vidt aflagsna och i kultur-
 f6rhallande vasentligt olika landsandar>. Hvarfor det nu skulle
 vara min d r e nodvandigt att underlatta trafiken mellan narliggande
 och i kulturfbrhallanden mera lika landsandar, ar svart att fdrsta;
 och detta skulle det dock aligga komiten att uppvisa, om annars
 dess nya motiv skall vara ett motiv for en fallande tariff.
 (Jfr citatet sidd. 66-67 i denna afhandling.)

 Af alla komitens skal fterstar sAledes numera - absolut
 intet. Stort battre ar det icke bevandt med hr Charlier's fram-

 stallning af saken. Denna framstallning, som knappast upptar en
 half sida i hans annars mycket utforliga afhandling (sid. 29), sam-
 manfaller nastan ordagrannt med komitens firsta motiv, och kan
 saledes sasom skal for en fallande tariff af den natur som hr
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 Charlier's alldeles lamnas ur rakningen. - Att von der Lancken
 (enl. hr Charlier's citat) kommit till det resultat, att >>driftkost-
 naderna a korta hall for narvarande 6fverstiga jarnvaigarnes in-
 komster af motsvarande trafik>>, ar bara ett exempel pa, att man
 i dylika fragor genom en lamplig f6rdelning af kostnaderna, kan
 komma till hvilket resultat man vill (jfr sidd. 6I och 63-64'i
 denna afhandling).

 3. Biljettpriset.

 Har man en gang trots bristen pa alla skal principielt be-
 stamt sig for en fallande tariff, s'a aterst,r endast att bestamma
 biljettpriset for tvoa olika vaglangder. Darmed har man namligen
 tva punkter, genom hvilka den grafiska priskurvan bor lopa, och
 det fordras icke stor konst. att sedan upprita en lamplig kurva.
 At denna struntsak - sit venia verbo har likval komiten agnadt
 hufvudparten af sin uppmarksamhet, och hansynen till >>formeln,)
 ar annu -- trots allt hvad komiten darom sager ett afg6rande
 element, som allt for ofta trader i stallet f6r verkliga skal. Hvad
 komiten i detta sammanhang sager, har emellertid redan af hr
 Charlier underkastats en sa forintande kritik, att det sannerligen
 icke beh6fver sagas nagot mer. Och alltsa ofvergar jag till en
 undersokning af hvad som frambragts i fragan om biljettpriset:

 a) for korta resor.

 Komiten b6rjar har med att saga, att ,>det ar synnerligen
 tvifvelaktigt, om ens nagon sankning af biljettprisen a korta hall
 ar med jarnvagens ekonomi f6renlig>> (sid. 32). Detta uttalande
 stoder komiten pa hr Charlier's >>utredning>>, hvilket uttryck val
 afser att bibringa lasaren en viss aktning for komitens slutsatser;
 vid narmare paseende reducerar sig emellertid denna s. k. utred-
 ning till nyssnamda rader i hr Charlier's afhandling (sid. 29),
 dar han soker skilja pa fasta och r6rliga kostnader - ett ytt-
 rande, som till sitt innehoall fullstandigt sammanfaller med hvad
 komiten sjalf tva sidor f6rut i denna fraga sager (sid. 30).

 Detta motiv kunna vi saledes alldeles lamna ur rakningen.
 Sedan kommer komiten emellertid varkligen till en forstandig syn-
 punkt, i det den framhaller ,)den stora betydelsen af att invanare

 66  G. CASSEL
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 fran sa stort omrade som mnjligt af landsbygden kring staderna
 blifva satta i tillfille att sjalfva i staderna och stirre industricentra
 afsatta landtbrukets produkter och utratta sina angelagenheter,
 afvensom att stadernas och andra starkt befolkade orters invanare,
 om de soa onska, ma kunna f6rlagga sina hem till narmaste lands-
 bygd> 1.

 Komiten foreslar ett begynnelsepris af 2,25 ore pr kilometer
 i tredje klass - ehuru flertalet af dess skal, daribland det nyss
 anforda, sasom hr Charlier visat, mera talar for ett grundpris
 af 2 ore. Detta kan ju forklaras daraf, att komiten icke ansett
 ett sa lagt grundpris som 2 ire vara ,forenligt med jarnvagens
 ekonomi>. Har stoter man emellertid pa en af de manga ofor-
 klarliga tnotsagelserna i komitens forslag. Pa sid. 49 har den
 namligen behandlat freagan om manadsbiljetter och for dessa
 funnit sig kunna foresla pris, som enligt min berakning variera
 fran 0,75 till 0,55 ore pr kilometer! (Vid denna berakning har jag
 antagit, att innehafvare af manadsbiljett gor 30 tur- och retur-
 resor i manaden; f6r personer, som regelbundet fara tva ganger
 om dagen, skulle priset stilla sig betydligt under ett halft ore pr
 kilometer.) Och dessa pris f6reslas for nartrafiken, for hvilken
 det ju ar > synnerligen tvifvelaktigt>>, om den ens tal n agon sank-
 ning i det nuvarande till bortat 3 ore uppgaende medelpriset!

 Det egendomligaste harvidlag ar, att komiten (sid. 64) i
 frtga om det sannolika resultatet af sin tariff tillater sig ett ut-
 talande, som nastan har karaktaren af en firhoppning, namligen
 att >>det ej ar att antaga, att for den s. k. nartrafiken nagon stirre
 tillvaxt skulle uppkomma>.

 Hr Charlier sager (sid. 30), att >for nartrafiken torde
 nappeligen med nagon f6rdel en nedsattning i de nuvarande prisen
 kunna goras, af skal, som forut blifvit tillrackligt framhallna>. Vi
 kanna dessa skal: det ror sig har ater endast orn den ofvan pa-
 pekade falska uppfattningen af kostnadsprincipen (sid. 29 i hr C:s
 afhandling). Hr Charlier har alltsa for sitt grundpris af 2,5 ore
 intet annat hallbart skal, an att detta ar den afjamnade siffra, som
 ligger narmast under nuvarande tur- och returpris halfveradt. Det

 Jfr harmed det ofvan (sid. 65 i denna afhandling) citerade stillet, dir komiten
 talar om n6dvindigheten af att underlatta samfairdseln mellan vidt afligsna landsindar!

 67
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 kan vara nyttigt att ha konstaterat detta, innan jag nu 6fvergar
 till biljettpriset

 b) f6r langa resor.

 Komiten har satt biljettpriset bortom 800 km. till o,7s5 re
 pr kilometer (sid. 37). Om nagra motiv kan man hir egentligen
 icke tala: allt dikteras af hansyn till komitens >formel , pa hvilken
 det ju icke ir vardt att spilla nagra ord. Emellertid gor det sig
 ritt lustigt, nir komiten omedelbart efterat anfor, att det >af
 gjorda utredningar synes vilja framga, att den del af driftkost-
 naden, som kan anses vara proportionel mot vaglangden, for 3:dje
 klass personkilometer under ar 1896 utgjorde omkring i,s 6re>> --
 altsa jamt dubbelt sa mycket som det pris komiten nu foreslar!
 Och inda skola dylika kostnadsunders6kningar vara >>sikraste ut-
 gangspunkten> for faststillandet af en ,mot allmanheten fullt ritt-
 vis>> tariff! (sid. Io6).

 Hr Charlier faststaller biljettpriset for 600 km. till 40 ?/o
 af det nuvarande. En analys af skalen harfor sammanfaller med
 en analys af hr Charliers hela afhandling; ty det ar ett faktum,
 som har sarskildt maste framhallas, att hela det statistiska materi-

 alet och sa godt som hela den matematiska apparaten i denna af-
 handling uteslutande tjana till att uppvisa lampligheten af detta
 biljettpris for strackan 600 km. Vid en undersokning af det inre
 sammanhanget i en framstallning sadan som hr Charlier's kan
 man knappast fullstandigt undvika matematiska betraktelser, men
 jag skall lofva lisaren att reducera dem till ett minimum och soka
 ge mina resultat den form, att de bli fattbara afven for en icke-
 matematiker.

 Om man i allmanhet sanker biljettpriset till halften af det
 nuvarande, och om en dylik sankning medf6r en f6rdubbling af
 antalet resande, sa bli jarnvagens inkomster alldeles ofirandrade.
 Utgifterna daremot stegras, och till foljd haraf blir jarnvagens
 nettobehallning mindre an den nu ar. Om saledes en halfvering
 af priset icke skall medfora forlust for jarnvagen, sa maste an-
 talet resande ijkas till mer an det dubbla. Det galler darfor att
 unders6ka: I:0 hur kostnaderna 6kas, da antalet resande vaxer;
 2:0 hur antalet resande vaxer, da biljettpriset minskas.
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 Dessa bada fragor soker nu hr Charlier att med hjalp
 af befintlig statistik besvara. Jag har redan forut framhallit, att
 den firsta fragan icke direkt kan besvaras af statistiken, darfor
 att kostnadsbegreppet ar sa fullkomligt obestamdt, och darfor att
 de statistiska talen pa detta omrade iro summariska uttryck for
 en mangd olikartade element, som ofverhufvud icke lata iso-
 lera sig.

 I den andra fragan daremot kan man val tanka sig att af
 statistiken erhalla upplysningar, men mark val, endast fran sadana
 jarnvagsnat, dar biljettprisen undergatt nagon betydande foir-
 andring, och dar man saledes ager en j amfijrande statistik
 rnellan trafiken for tva olika tariffer. Den s. k. > reselagen?,
 som hr Charlier anfor (sid. 23), synes mig darfir icke hora hit.
 Den ger oss namligen en formel, enligt hvilken man kan berakna,
 hur persontrafiken firdelar sig pa olika afstand inom ett jairnvagsnat
 vid ett bestamdt biljettpris, och den statistik, med hvilken hr
 Charlier vill bevisa lagens giltighet, ar i enlighet harmed ocksa
 hamtad fran ett bestamdt ar. Men det ar ju ej alls detta, vi be-
 hofva veta, utan hur trafiken andrar sig, da priset minskas.

 Nu gir emellertid hr Charlier en liten bfvergang och er-
 satter afstandet i sin formel med resekostnaden fir detta

 afstand. Och sedan vill han fa oss att tro, att hans formel ar
 tillamplig vid de firandringar, som denna kostnad undergar. Detta
 ar detsamma som att saga, att kostnaden ar den enda faktor, som
 reglerar fordelningen af de resande pa olika afstandsgrupper. Men
 detta ar naturligtvis icke fallet, utan afstandet spelar i och for sig
 sjalft ocksa en viktig roll. Man reser dock icke blott da rfior, att
 kostnaden ar relativt liten, utan man har val i allmanhet nagon
 bestamd anledning till sin resa; och dylika anledningar aro betyd-
 ligt talrikare ju kortare distanser det galler.

 Hr Charlier ar saledes absolut icke i sin ratt, da han for
 giltigheten af sin nya formel hanvisar till statistiken: han har for
 denna formel icke anfirt en enda siffra. Tvartom har man enligt
 det sagda all anledning att antaga, att > reselagen>> icke stammer
 med varkligheten, om den anvandes vid forandringar i biljettpriset.
 Detta visa ocksa hr Charliers egna rakningar pa det mest otve-
 tydiga satt. Dessa rakningar aro, egendomligt nog, utf6rda med
 en annan formel, i hvilken ingar ett visst tal pt; detta tal tJ kan,
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 sasom hr Charlier sjilf framhaller (sid. 25-26), enligt ,rese-
 lagen> aldrig vara storre an 2. Naval, nu visar statistiken
 for varkningarne af den stora prisnedsittningen i Ungern, att tp
 inom den I:sta zonen har vardet 2,58, inom den nist sista virdet
 3,14 och inom den sista 4,64 (inom de ofriga zonerna ar V. visser-
 ligen i allmanhet mindre in 2). For tariffreformen i Ryssland an-
 for hr Charlier talet 2,41, f6r den i Finland 2,43 och for den norr-
 landska tariffreformen inom afstandsgruppen 400-500 km. talet
 3,38, inom gruppen 5o0--o000 km. talet 3,97.

 Sid. 42 formulerar hr Charlier reselagen sa, att antalet
 resande a a en viss stracka uttryckes genom formeln

 C

 (k + )2

 dar C betyder ett konstant tal och p biljettpriset. Enligt hr
 Charlier skall k betyda den resandes sjalfkostnader (for mat,
 hotell, f6rlorad arbetstid etc.), och dessa >uppga for narvarande
 a Sveriges statsbanor till 1/7 af biljettpriset>. Att har aberopa
 den svenska statistiken vittnar varkligen om en ringaktning for
 lasarens uppmirksamhet och omdimesformaga, som en veten-
 skaplig fbrfattare enligt min uppfattning icke bor tillata sig. Gar
 man namligen till den statistik 6fver den norrlandska tariffrefor-
 men, som hr Charlier sjalf anfor, och so/ker man ur denna direkt
 bestiamma talet k, sa finner man i hvarje fall ett negativt tal;
 och harmed ir ovederliggligen bevisadt, att k ej kan betyda den
 resandes sjalfkostnader, och att hr Charliers ,reselag > ar fullkom-
 ligt oriktig. Under sadana omstandigheter ar det vil djarft, att
 som slutresultat af undersokningen med kursiv stil trycka den sat-
 sen, att ,den resandes sjalfkostnader ofverstiga ej 0,4
 ore per kilometer?.

 Hr Charlier insatter detta varde pa k i den ofvan an-
 forda formeln, och ur den sa vunna formeln ar det, som han be-
 raknar den sannolika bkningen i antalet resande och darmed ocksa
 den m e d e v i n s t k u r v a, som ar det definitiva resultatet af hans

 arbete (sid. 43 och plansch IV). Det ar namligen ur denna kurva,
 som han drar sin slutsats, att priset bor nedsattas till 40 ?io af
 det nuvarande. Sedan tillkommer emellertid det af mig redan
 ofta citerade stycket (sid. 29) om de >fasta och rorliga driftkost-
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 naderna >, och haraf tar han sig anledning att tillampa denna pris-
 nedsattning till 40 ?/o endast fir afstandet 600 km.

 Harmed tror jag mig ha gifvit en sa samvetsgrann analys
 som mojligt af det varkliga innehallet och sammanhanget i hr
 Charlier's arbete. Det galler om detta i lika hog grad som om
 det af hr Charlier sa skarpt kriticerade komitebetankandet, att
 motiveringen icke innehaller ett enda stid for slutsatsen. De
 resultat, som saval komiten som hr Charlier framstalla, hvila
 saledes u t e s u tan d e pa deras allmanna omdomesf6rmaga och
 pa exemplet fran andra lander; fran denna synpunkt maste saledes
 ocksa deras forslag bed6mas. Vi maste fraga oss, om dessa for-
 slag pa ett tillfredsstallande satt taga hansyn till alla firhanden-
 varande omstandigheter och till sadana fordringar, som man fran
 praktiskt-affarsmassig synpunkt kan vara berattigad att framstalla.
 - Harvid skola vi i framsta rummet ha att undersoka helt andra

 fragor an den, som komiten och hr Charlier stallt i forgrunden.

 4. Pris i olika vagnklasser.

 Saval komiten som hr Charlier utga vid bestamningen
 af biljettprisen i de olika vagnklasserna fran kostnadsprincipen:
 de berakna helt enkelt de relativa bruttovikter, som i medeltal
 framdragits for en resande i I:sta, 2:dra och 3:dje klass och finna,
 att dessa under aren 1895 och 1896 forhallit sig ungefar som
 4: 2 I. Att denna princip ar oriktig, inses ju genast: man vill
 bestamma biljettprisen pa grund af den nu bestaende fordelningen
 af de resande pa olika vagnklasser, hvilken fordelning i sin ord-
 ning uteslutande beror p - biljettprisen!

 Ingen tycks haller fasta nagon vidare vikt vid detta motiv.
 Komiten later det genast falla, for att ej priset i andra klass skall
 bli higre an halfva nuvarande tur och retur-priset for samma klass
 (sid. 38), hvilket ju atminstone ar ett begripligt skal. Desto mer
 obegripligt ar, hur komiten kan motivera sitt grundpris i 3:dje
 klass, 2,25 ore, darmed, att det skulle vara )lampligare med han-
 syn till den proportion, som, efter hvad komiten nedan vill visa,
 bor besta mellan priset i 3:dje och 2:dra klass> (sid. 36). Da
 detta forhallande ,borr> vara I: 2, och da komiten for 2:dra klass
 foreslar priset 3,75 ire, sa hade val ofvan citerade skal talat for
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 att atminstone ej satta priset i 3:dje klass hogre an 2 lre! Icke
 haller f6r bestamningen af priset i I:sta klass anvander komiten
 sin kostnadsprincip, och det ar mig darf6r en fullkomlig gata,
 hvarfor komiten infort denna meningsl6sa princip. i sin motivering.

 Hr Charlier anser, aatt en nedsatt tariff sannolikt bor till-
 fora 2:dra klass proportionsvis st6rre tillokning af resande, hvar-
 igenom den for hvarje 2:dra klass-resande framdragna vikten kom-
 mer att minskas i f6rhallande till den for en 3:dje klass-resande
 framdragna bruttovikten>. Han accepterar darfor samma propor-
 tion som komiten 3:5. For f6rsta klass daremot vill han ha
 dubbelt sa higt pris som f6r andra. - Detta resultat kan ju vara
 ratt bra - men, jag upprepar det, motiveringen bevisar absolut
 ingenting: om man endast sanker priset for 2:dra klass tillrackligt
 nara till priset fir 3:dje klass, sa kan man naturligtvis astadkomma
 snart sagdt hvilken proportion man vill mellan de >framdragna
 bruttovikterna >.

 5. Pris i olika tag.

 Denna enligt min uppfattning ytterst viktiga fraga affardar
 komiten med en motivering, som i sin ytlighet gransar till det
 lojliga, och som hufvudsakligen innehaller, att >genom tillampning
 af blott ett pris for resa med alla slags tag skulle beredas all-
 manheten en sa stor fordel och for jarnvagen uppkomma en sa
 afsevard firenkling i fraga om biljetters tryckning och f6rvaring samt
 i expedition, redovisning och kontroll, att> o. s. v. (sid. 34). -Jag skall
 endast tillata mig en liten fraga: hvarf6r tillampar icke komiten
 detta rasonnemang ocksa i fraga om prisen for olika vagnklasser?
 Tank hvilken >forenkling> det skulle medfira att ha endast ett
 pris f6r resa med alla slags vagnar! For att icke tala om den
 kolossala fordelen f6r allmanheten! - D a komiten i denna fraga
 ocksa citerat exemplet fran andra lander, synes det mig, att den
 i framsta rummet bort namna Osterrike, Ungern och Ryssland,
 lander som genomfort en tariffreform analog med den af komiten
 planerade, och lander for hvilka snalltagstrafiken spelar nAgon
 mera betydande roll. Men - dessa exempel passade ej riktigt
 fir komitens andamal. (Jfr harmed hr Lundbergs yttrande sid. 80.)
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 Hvad hr Charlier i denna fraga tanker, vet jag ej, men
 formodligen anser han den vara mycket oviktig, ty, sa vidt jag
 kunnat finna, beror han den i hela sitt arbete ej med ett enda ord!

 6. Nagra detaljfragor.

 Komiten har sid. 38 foreslagit att afjamna biljettprisen till
 jamna io-tal 6re - en atgard, som ar synnerligen olamplig for
 de lagsta prisen. Sa t. ex. skulle enligt komiten en 3:dje-klass-
 biljett fir 9 km. kosta 9 x 2,25 ore - 20,25 ore. Detta ar emel-
 lertid ett fjardedels ore mer an 20 ore, och darfor skall priset
 ,afrundas> till 30 ore! Vill man undvika dylika orimliga pris-
 f6rhojningar, maste man atminstone for de billigaste biljetterna
 inskranka afrundningen till den nu brukliga, d. v. s. till jamna
 5-tal ore.

 >I fraga om den minsta afgift, som bir erlaggas.for resa
 med bantag, har komiten ansett lampligt att bibehalla nu harfor
 utgaende afgifter, nemligen 50 ore i I:sta, 30 ore i 2:dra och 20
 ore i 3:dje klass.> Detta ar ordagrannt allt, hvad komiten har
 att saga om denna enligt min tanke icke sa alldeles oviktiga fraga.
 A priori skulle man ju kunna vara frestad att tycka, att nar af-
 gifterna i allmanhet sankas - fven f6r nartrafiken, konsekvensen
 skulle bjuda att afven sanka de minsta afgifterna. Och om komiten
 ar af en annan uppfattning, skulle man val atminstone kunna be-
 gara nagot slags skal harfor. Men nej!

 For ofrigt vill jag papeka, att komiten i sjalfva varket
 h ijer den minsta afgiften i 3:dje klass, och det ganska vasent-
 ligt. For tur- och returbiljetter utgar denna minsta afgift for nar-
 varande med I7,5 ore, for s. k. sondags-tur-och-retur-biljetter ater
 med Io ore. I det senare fallet har komiten helt enkelt infort en

 f6rdubbling af biljettpriset! - Denna ringaktning af de allra kor-
 taste resornas betydelse for jarnvagens ekonomi ar for ifrigt for
 komiten synnerligen karaktaristisk och visar sarskildt, hur litet
 komiten lart af den stora ungerska reformen, som kanske just pa
 detta omrade uppnatt sina allra basta resultat (se tab. E. c. i hr
 Charliers afhandl. sid. 65).
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 Det ar glidjande att se, att fragan om >zontariff, numera
 reducerats till hvad den varkligen ar: en biljett-teknisk fraga. For
 att man skall slippa att allt fir ofta anvanda blankobiljetter, fore-
 slar komiten f6r storre afstand ett slags zontariff: man skulle da
 endast behifva vara firsedd med biljetter till den sista stationen
 inom hvarje zon (sid. 42). Forslaget lider af det kanda felet, att
 den resande, som icke sjalf far till sista stationen, kan afyttra sin
 biljett for den aterstaende strackan.

 Hr Charlier har (sid. 33) ett ganska intressant fbrslag
 till biljettsystem, hvars visentligaste nyhet ar den, att biljetterna
 skola firses med frimarken till det belopp, som utg6r resans
 pris. Att en sadan reform vasentligen skulle underlatta kontrollen,
 ar ju uppenbart afven f6r den, som ej ar fackman. Men den for-
 enkling, som forslaget i ofrigt skulle medfora, ar val mera sken-
 bar och bestar, sa vidt jag kan se, hufvudsakligen i ett ofverflyt-
 tande pa allmdnheten af en del af det besvar, som jarnvagen nu
 har. Sa t. ex. onskar hr Charlier, att den resande sjalf skall
 pa biljetten skrifva slutstationens namn: jag menar, att det ir
 enklare att trycka biljetter med ordet Upsala an att lata nagra
 och sextio tusen mrnnniskor om aret skrifva denna adress. Att

 forneka detta ar helt enkelt att f6rneka tryckkonstens betydelse.
 Men som sagdt, hvad hr Charlier i biljettfragan foreslar, for-

 tjanar att af jarnvagsstyrelsen tagas i ofvervagande.

 II. Positivt f6rslag.

 i. Allmanna principer.

 Ett af de vasentligaste felen i komitens arbete ar att sjalfva
 synpunkten fran borjan varit for begransad. Komiten har namligen
 inskrankt sig till att unders6ka, hur en fallande tariff bor vara in-
 rattad, men kan alls icke sagas ha fyllt sitt mycket allmant af-
 fattade uppdrag, > att efter utredning, i hvilken riktning en reform
 af statsbanornas persontariffer borde ga, uppgora forslag till ny
 taxa for personbefordringen a statens jarnvagar)> (sid. 2). Nar
 man har fatt sa fria hander, sa ligger dari ocksa enligt mitt f6r-
 menande en forpliktelse, att taga upp fragan fran grunden och
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 behandla den i hela sin allmanhet, utan nagra som hilst fbrut-
 fattade meningar.

 Dartill hor i framsta rummet, att man fran borjan gor sig
 klart, hvad man genom en tariffreform egentligen inskar vinna,
 och sedan med konsekvent fasthallande af denna synpunkt for
 hvarje sarskildt steg anger dess sammanhang med det en gang
 utstakade malet. Afven ur denna metodiska synpunkt ar komi-
 tens arbete synnerligen otillfredsstallande, hvilket medfor, att man
 mellan de olika skal komiten anfbr icke ar i stand att finna nagot
 som halst sammanhang: de motsaga hvarandra alla pa det mest
 forvirrande satt.

 Jag skulle vilja formulera det mal, man vid en reform af
 vara jarnvagars persontariffer bor satta for sig, sa: >att skaffa s
 stor trafik som mojligt, men atminstone icke minska
 jirnvagens nuvarande nettobehallning).

 Jag har redan firut jamfort jarnvagsdriften med en affar
 och vill nu ater s6ka fortydliga min framstallning genom en dylik
 jamforelse, denna gang med en teater. En klok teaterdirektor,
 som vill uppna basta mijliga finansiella resultat, anvander som
 bekant en ytterst differentierad prisskala, d. v. s. en tariff med
 en stor mangd olika pris. Harmed afser han endast att ratta sig
 efter de i ekonomiskt afseende ytterst olika forhallandena inom
 publiken. Nagra manniskor skulle i nidfall vara beredda att ge
 10-20 kronor for en teaterafton; andra daremot kunna ej ge
 mer an 50 ore, och mellan dessa granser finnas alla mijliga gra-
 der. Detta vet var teaterdirektor, och sasom klok affarskarl for-
 star han ocksa att begagna sig af situationen: han faststaller
 olika pris for hvarje slag af publik. Hur han darvidlag bar sig
 at for att skilja publiken och f6rma de firmignare att betala de
 hogsta prisen, ar ocksa intressant: detta lyckas honom i framsta
 rummet pa grund af den firmignare publikens langtan att sitta
 i >fint>> sallskap. Naturligtvis later han denna publik ocksa fa de
 basta platserna, mijligen ocksa sitta litet bekvamare. Emellertid
 ar denna >finaste> publik vanligen temligen liten. Var direktor
 har mycket flera platser, och, for att fi dem besatta, maste han
 ga fran den ena form6genhetsklassen till den andra, under det
 han alltjamt sanker priset. Sardeles larorikt ar, att samme man,
 som far 10 kronor for sina logeplatser, icke forsmar den ofversta

 Ekoinonisk Tidskrift. i899. 6
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 radpublikens 5o-oring'. Jag vill ocksa papeka, att om var direk-
 tor har nagon kansla for konstens ideela uppgifter och vill tala
 afven till de breda lagren, sa befinner han sig i det lyckliga lget,
 att dessa hogre fordringar leda till precis samma resultat i fraga
 om biljettprisens afvagning.

 Jag menar nu, att vi har ha en synnerligen god vaigled-
 ning for behandlingen af jarnvagarnes tariffproblem. Denna metod
 att tillm6tesga allminhetens lust och f6rmaga att betala, genom
 att skaffa sarskildt laga afgifter for vissa slag af resande, har for
 ifrigt redan lange praktiserats vid vara jarnvagar. Exempel harpa
 aro de undantagsbiljetter, sasom t. ex. manadsbiljetter, nedsatta bil-
 jetter for deltagare i moten o. s. v., hvilka inforts >i syfte att
 vinna en trafik, som eljest till stor del torde uteblifvit,
 (sid. 57 i komitens betankande).

 Detta ar just den ratta synpunkten! Och hvad man kan
 fforebra vart hittillsvarande tariffsystem, ar endast, att det fullfoljt
 detta syfte med allt for litet metod, sa att de nedsattningar, som
 medgifvits, alltfbr ofta burit en tillfallighetens och undantagets
 stampel. Fragar man alltsa, >i hvilken riktning en reform af stats-
 banornas persontariffer bor ga>,, sa ir svaret det: man s k all in-
 fora metod och konsekvens i det hittillsvarande undan-

 tagssystemet, d. v. s. man skall genom en klok och all-
 mangiltig gradering af tariffen strafva att vinna en
 trafik, som eljest uteblir, utan att dock foretaga onodiga
 sankningar for den trafik, som man inda kan parakna.

 2. Tagslag och vagnklasser.

 Vi kunna sarskilja tre olika tagslag: i) snalltag, 2) per-
 sontag, 3) blandadt tag och godstag; samt tre olika vagnklasser.
 Detta ger icke mindre ain nio olika sitt att resa, nio >resklasser,.,
 och jarnvagsstyrelsen har saledes har ett godt tillfalle att klassi-
 ficera sina resande och lampa tariffen efter olika ekonomiska vilkor.

 Forst och framst ar da klart, att for den lagsta resklassen
 bor faststallas ett pris, som dir sa lagt som Bfverhufvud ar mbj-

 Om vara rdiknemistare i komiten finge hand om en teater, skulle de nog snart
 rikna ut, att )6fversta raden gar med f6rlust,. De skulle naturligtvis f6rdela utgifterta pr
 person, mojligen taga hansyn till den nagot h6gre kostnaden f6r schaggfatoljerna, - och dar-
 med skulle resultatet vara gifvet!
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 ligt, utan att jarnvagen gor en direkt forlust pa den trafik, som
 darigenom uppkommer. Hur lagt detta pris kan sattas, ar natur-
 ligtvis svart att saga, men sakert ar, att det higsta pris, som har
 kan komma i fraga, ar 2 ore pr km. Till detta pris befordras ju
 redan resande i stor skala och det till och med i hogre resklas-
 ser. (Jfr fir ifrigt hr Lundbergs i detta afseende fortraffliga
 reservation sid. 81.)

 Vi faststalla saledes tillsvidare som grundpris i 3:dje klass
 med blandadt tag eller godstag 2 iore pr km. Hur prisen i de
 6friga resklasserna sedan skola regleras, beror naturligtvis i framsta
 rummet pa, i hvilken ordning och i hvilken grad dessa af allman-
 heten foredragas. Lat oss da birja med en jamfirelse mellan
 3:dje klass snalltag och 2:dra klass blandadt tag eller
 godstag. Jag vadjar till lasaren: om Ni alldeles bortser fran
 priset, hvilket af dessa bada satt att resa anser Ni i och fir sig
 fordelaktigast? Jag tanker svaren pa denna fraga skola vaga tem-
 ligen jamnt; och kommer en bestamd majoritet till stand, sa blir
 det val snarast for 3:dje klass snalltag. Ty denna resklass skall
 obetingadt foredragas af alla de personer, for hvilka tiden har
 ett betydande varde, och dessa torde val i vara dagar vara flera an
 de, som firetradesvis vardera isolation och bekvamlighet. Och
 hvad betalningskraften hos dessa bada kategorier af resande be-
 traffar, sa tror jag ej heller, att den ir underligsen hos dem, som
 kanske pa Bret kunna rikna ut, hvad de firtjana pa en timmes
 besparad resetid.

 Alltsa: alla skal tala f6r att a tminstone icke satta priset
 for 3:dje klass snalltag billigare an 2:dra klass blandadt tag eller
 godstag. For narvarande ar nu priset i 2:dra klass en half gang
 till sa h6gt som i 3:dje; i komitebetankandet och reservationerna
 finns en tendens att hoja denna proportion till 5: 3 eller till och
 med till 2: I. A andra sidan ar for narvarande 3:dje klass snall-
 tag mindre an en och en half gang sa dyr som 3:dje klass blan-
 dadt tag eller godstag. Vill man sammanjamka alla dessa olika
 tendenser, sa kommer man darhan, att savll 3:dje klass
 snalltag som 2:dra klass blandadt tag eller godstag skola
 betinga ett pris en och en half gang grundpriset, d. v. s.
 3 ore pr kin.
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 Alla mina slutsatser aro har baserade pa hansyn till jirn-
 vagens ekonomi. Men jag vill begagna tillfillet att papeka, att
 de resultat, vi sa vunnit, ofverensstaimma med hvad som kan vara
 onskvardt fran allmanna ekonomiska synpunkter. Dessa fordra
 namligen ocksa, att de, hvilkas tid ar mest vard, befordras snab-
 bast; och uppenbarligen vore det ett nationalekonomiskt sloseri
 att befordra arbetare, hvilkas tid ir vard 10 eller 15 6re itimmen,
 med snalltag. Men ett sadant sloseri ar det just komiten vill,
 att vi skola gora oss skyldiga till.

 Fasthaller man nu vid den principen, att resa med 2:dra
 klass skall vara I1/2 gang sa dyr som med 3:dje klass pa samma
 tag, resa med snalltag f6r hvarje vagnklass likaledes I1/2 gang
 sa dyr som med blandadt tag eller godstag, sa finner man, att
 2:dra klass snalltag bor kosta 4,5 6re per km. For per-
 son t g en fireslar jag, att satta prisen midt emellan prisen for
 snalltag och prisen for blandadt tag eller godstag. Priset for per-
 sontag blir alltsa 2,5 ore i 3:dje klass, 3,75 6re i 2:dra
 klass (afven har jamt I/2 gang priset i 3:dje klass).

 Hr Lundberg foreslar i sin reservation (sid. 77) att alldeles
 afskaffa i:sta klass, ett f6rslag, som jag finner synnerligen olimp-
 ligt just i det igonblick, da man star i begrepp att f6retaga en
 tariffreform, som ar afsedd att vasentligen hoja medelbesattningen
 i de lagre vagnsklasserna, och som darfir med all sannolikhet'
 kommer att drifva upp en mangd mera formogna resande i I:sta
 klass.

 Firsta klass bir darfor bibehallas, val dock endast i snall-
 tagen; for denna resklass synes mig priset lampligen kunna sattas
 lika med summan af prisen i 2:dra och 3:dje klass snalltag, d. v. s.
 lika med 7,5 6re pr km.

 Da enligt hvad jag vill foresla, endast vanliga enkla bil-
 jetter skulle saljas, erhaller man saledes fir en viss stracka in-
 alles 6 olika pris, namligen 2, 2,5. 3, 3,75. 4,5 och 7,5 ore pr
 km., och kan saledes ocksa noja sig med 6 olika biljettslag2. I

 Jag vet genom personliga bekantskaper, att de hbgre samhallsklasserna i Un-
 gern efter den stora tariffreformen allmant resa i i:sta klass. Jfr f6r 6frigt tabellerna sid.
 64 i hr CHARLIERS afhandling, som f6r f6rsta klass sndlltIg visa den storsta relativa 6k-
 ningen i antalet resande.

 2 I allmdnhet 5, da i:sta-klass-biljett atminstone pa de mindre stationerna lamp-
 ligen kan ersattas med en 2:dra- och en 3:dje-klass-biljett.
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 sjalfva verket betyder detta - i jrnmforelse med det nuvarande
 systemet -- en afsevard f6renkling; ty om man ocksa bortser
 fran den norrlandska tariffen, har man f6r nirvarande minst 14
 olika biljetter f6r ett och samma afstand.

 For att vinna en ofverskadlig jamf6relse mellan de olika
 pris, som f6r narvarande komma till anvandning, och de af mig
 nu f6reslagna, har jag sammanstallt nedanstaende tabell:

 Half Half

 Klass. Enkel Kombi- tur- och rabatt- Mitt

 biljett. nerad. retur. biljett. f6rslag.

 i 8,50 6,oo 5,25 4,25 7,50
 Snalltag ... ...... 2 6,oo 4,50 3,95 3,00 4,50

 3 4,00 300 2 625 2,00 3,oo

 Persontag . . ... . 2 6,00 4,50 5 ,95 3,00 3,75
 1 3 4?00 3,00 2,625 2,00 2,50

 g 2 5,25 4, I0 3,.s 3,o o 3,00 Bland. tag o. godstag { 2 5,25 4,50 3,95 3,00 3,00
 3 3,50 3,00 2,625 2,00 2,oo

 De i f6rhallande till alla ofriga biljetter orimligt dyra pri-
 sen for vanliga enkla resor bora - darom tycks man pa alla
 hall vara ense - vid den blifvande tariffreformen alldeles f6r-

 kastas. Atersta saledes prisen for kombinerade, halfva tur- och
 retur- och halfva rabatt-biljetter. Mellan dessa tariffer rora sig
 de af mig f6reslagna prisen; endast att jag, i stallet for att gra-
 dera dem pa sa ofornuftiga och godtyckliga grunder som de nu-
 varande, afvagt dem med hansyn till den fullkomligt naturliga
 skillnaden mellan olika slags tag: for snalltag ofverensstamma
 mina pris for 2:dra och 3:dje klass med de nuvarande prisen for
 kombinerade biljetter; for persontag ligga de nagot obetydligt
 under nuvarande halfva tur- och returpris; for blandadt tag och
 godstag 6fverensstamma de med nuvarande halfva rabatt-pris'.
 Detta anser jag vara att reformera i den riktning, som jag ofvan
 (sid. 76 i denna afhandl.) soikte faststalla, da jag hade att ange
 malet for en tariffreform.

 Nu endast ett par ord om de prisforhojningar, som upp-
 komma genom mitt forslag. Komiten har f6rsakrat oss, att den

 Denna ofverensstammelse har jag velat framhafva genom att trycka motsva-
 rande siffror med fetstil.
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 vill afskaffa alla ,,undantagstariffer>,. Naval, f6r narvarande ha
 vi en art af undantag, som verkligen ocksa af allmanheten kan-
 nas som ganska obehagliga undantag, jag menar de bestammel-
 ser, sorn firbjuda mera kortvaga resande att begagna vissa res-
 klasser: snalltag, sarskildt I:sta klass. Men dylika undantag vill
 komiten bibehalla.

 Jag menar, att hvarje bestammelse, som hindrar en resande,
 att till en gang faststallda biljettpris begagna befintliga tag, har
 karaktaren af en nidfallsatgard, som kan vara tillaten for en kor-
 tare tid. Ar den daremot af bestaende art, da visar den endera
 han pa oriktiga taganordningar, eller pa for laga pris. Pa
 denna sista grund anser jag det vara vasentligen battre, att ha
 litet h6gre pris pa snalltagen och lata hvem som vill resa pa dem,
 an att ha laga pris och godtyckligt utesluta vissa resande. Samma
 skal motiverar ocksa det jamforelsevis hoga pris, jag foreslagit
 for firsta klass: da kan man ocksa lata folk hemma i Sverige
 sjalfva begagna sina forsta-klass-vagnar. Jag tycker fir 6frigt, att
 det knappast skulle behofva bevisas, att om man vill minska till-
 stromningen till en viss resklass, det fran synpunkten af jarnva-
 gens ekonomi ar en battre metod att hoja afgifterna, an att for
 bjuda folk att resa!

 Harmed har jag slutbehandlat detta kapitel af tariffproble-
 met, som jag fir min del ar bojd att betrakta som den viktigaste
 delen af det uppdrag Kongl. Majestat gifvit sin komite, men som
 samma komite pa ett tamligen vardslost satt forsummat. Jag
 ifvergar nu till det kapitel, pa hvilket komiten och fir ifrigt
 ocksa hr Charlier koncentrerat sitt arbete.

 3. Nedsattningar f6r vissa strackor.

 Lat oss tanka oss tva stora stationer A och B, f6renade
 med en jarnvag, som liper genom en temligen glest befolkad
 landsbygd; vi kunna till och med antaga, att midt emellan A och B
 ligger en 6demark. Om vi nu tanka oss ett tag, som utgar fran
 A, fullsatt med resande, sa air det klart, att en mangd af dessa
 stiga af vid de narmaste stationerna, under det att mycket fa
 stiga pa: f6ljden ar den, att, nar taget kommer in i obygden, har
 det knappt nagra andra resande kvar an de genomgaende, och

 80

This content downloaded from 128.163.2.206 on Mon, 27 Jun 2016 08:23:55 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 TILL FRAGAN OM NYA PERSONTARIFFER A STATENS JARNVAGAR

 ar darfor ganska klent besatt. Da taget sedan narmar sig B,
 komma alltjamt nya passagerare fran den B narliggande lands-
 bygden, och da tiaget loper in i B, ar det ater ganska val besatt.

 Detta ar visserligen en ganska skematisk bild, som likval
 ger en i det stora hela riktig f6rklaring af, hvarfir vara tag i
 medeltal aro sa klent besatta.

 Nu ar det klart, att, om pa de midtersta strackorna till-
 komma nagra resande, jarnvagens kostnader darigenom icke namn-
 virdt okas. Om ater samma antal resande tillkommer pa de nir-
 mast A eller B belagna strackorna, sa firorsakas betydande kost-
 nader, da man blir n6dsakad att medf6ra ytterligare en vagn 6f-
 ver hela linjen. Vi kunna alltsa konstatera, att kostnadstill-
 skottet pr personkilometer ar olika pa olika strackor,
 st6rst pa de mest trafikerade delarne af jarnvagsnatet, saledes i
 narheten af de storre staderna, och minst pa strackor, som ge-
 nomlopa mellanliggande glest befolkade trakter.

 Fragan om, huruvida en sankning af de bestaende tarifferna
 ar for jarnvagen firdelaktig, beror emellertid ocksa af en annan
 faktor. Om t. ex. en halfvering af biljettprisen skulle medfora
 en fordubbling af trafiken, sa skulle ju bruttoinkomsten bli ofor-
 andrad, men kostnaderna mer eller mindre stiga. Det ar alltsa
 nidvandigt, att trafiken vaxer i starkare proportion an den, i hvil-
 ken biljettprisen sankas. Harpa kan man ocksa, enligt hvad stati-
 stiken ger vid handen, med stor sakerhet rakna. Daremot sager
 oss denna statistik ingenting om, huruvida denna tendens till oik-
 ning ar storre f6r den ena eller andra afstandsgruppen, stirre for
 nartrafiken eller for fjarrtrafiken; och jag vill darfor utga fran, att
 den alltid ar densamma.

 Den grad, i hvilken en nedsattning af tariffen kan anses
 lamplig, varierar saledes endast med den f6rst behandlade fak-
 torn, med kostnadstillskottet pr personkilometer; och tydligt ar,
 att ju mindre detta kostnadstillskott ar, desto lagre kunna och
 bora prisen sattas. Vi komma saledes till det slutresultat, att
 pa de strackor af bannatet, dar tagens medelbesatt-
 ning ar den minsta, b6r den storsta prisnedsattningen
 goras.

 Af denna sats har jag i en tidigare afliandling (Nordisk Tidskrift 1896)
 velat hirleda riktigheten af fallande tariffer. Det ir nimligen klart, att en person, som
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 Detta resultat ar i sjalfva varket sa sjalfklart, att det
 otvifvelaktigt lange sedan skulle ha vunnits, om man icke latit
 binda sig af den alldeles meningslisa fordomen, att priset pr km.
 maste vara detsamma ofverallt pa banan. Kanske har man fore-
 stillt sig, att ett uppgifvande af principen f6r ett enhetligt pris
 skulle fora till oandliga komplikationer i tariffen. Det ar darfor
 nodvandigt att har visa, hur detta kan forhindras.

 Antag, att man noga kande de strackor, pa hvilka tagen
 aro relativt klent besatta. Da skulle man ju kunna rakna dessa
 strackor kortare, in de i sjalfva varket aro, desto kor-
 tare, ju mer man 6nskade genom billiga pris befordra trafiken pa
 dem. Daremot kunde man sedan fasthalla vid ett enda for

 hela bannatet giltigt kilometerpris.
 Emellertid ar en sa noggrann kannedom om trafikfirhal-

 landena knappast erforderlig: i stort sedt kan man for det forsta
 saga, att trafiken ar samst i de samst befolkade trakterna; for
 det andra, att i dessa trakter afstanden mellan stationerna aro de
 storsta. Darfor menar jag, att man i det stora hela temligen val
 uppfyller den princip, vi ofvan uttalat, om man raknar alla langre
 stationshall kortare, an de varkligen aro. Detta kan man ater
 enklast utf6ra sa, att man aldrig raknar nagot stationshall
 langre an ett visst afstand, jag vill har foresla 8 km.

 Denna losning ar nu visserligen, vetenskapligt sedt, en
 ganska grof approximation till de fordringar, jag first framstalde';
 men praktiskt taget torde den komma att visa sig fullt tillfreds-
 stallande. Afstandet mellan Stockholm och Malm6 skulle hari-

 genom komma att nedsattas fran 618 km. till omnkring 500 km.;
 de norrlandska afstanden naturligen f6rhallandevis ofantligt myc-
 ket mer. Harigenom tillgodoser man fjarrtrafikens intressen lika
 val som med en fallande skala; men man vinner, och det ar anda

 reser en mycket lang vag, n6dvandigt maste 6fverfara sadana mindre trafikerade strackor,
 hvarf6r han b6r komma i atnjutande af ett relativt billigare biljettpris an den, som endast
 bereser en kortare, lifligt trafikerad stracka. Som af texten framgar, ar denna slutsats,
 ehuruval den ar det enda rationella skal, som kan anf6ras for en fallande tariff, alls icke
 den fulla, utt6mmande konsekvensen af det resultat, vi funnit.

 F6r de 6fre norrlandska banorna aro val mina ursprungliga f6rutsattningar
 knappast berattigade. Har ater kan man saga - och har ocksa sagt sig - att har man
 en gang byggt dessa dyrbara jarnvagar, sa mtste man ocksa trafikera dem; och skall nu
 en gang ett tag ga, sa foreligga de betingelser, pa hvilka jag i texten byggt mina slutsat-
 ser: det 16nar sig att sanka prisen for att fa detta tag nagot sa nar val och jaimt besatt.
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 till sist det viktigaste, en mojlighet till iokad lokaltrafik pa sadana
 strackor, dar denna 6kning icke kan komma att fororsaka jarn-
 vagen nagra betydande kostnader. Det ar sannt, att priset for
 3:dje klass blandadt tag eller godstag undantagsvis pa vissa strackor
 skulle nedg-a till kanske ett halft ore pr km.; men da man vill
 befordra langvaga resande vissa bitar till dylika pris, sa finns in-
 gen anledning, hvarfbr man icke ocksa skulle kunna gora det med
 landtbefolkningen i vara mest obanade bygder. Denna befolk-
 ning behofver ett sa billigt pris, lika val som jarnvagen
 for sin ekonomi behofver denna trafik . De nuvarande

 prisen varka ofta helt enkelt som forbud for invanarne i tva nar-
 liggande bygder (t. ex. i Smaland eller framforallt i Norrland) att
 besoka hvarandra, och uppehalla darigenom en isolation, som ar
 lika oforenlig med jarnvagarnes ekonomi, som med deras egent-
 liga andamal.

 Darfor menar jag, att den nu foreslagna reformen mer ain
 nagon annan ar agnad att - i synnerhet i vart land - f6rvark-
 liga jarnvagarnes stora kulturuppgift att

 >>narma bygd intill bygd och odemarken fbrkorta.>>

 4. Slutrakning med de fallande tarifferna.

 De fallande tarifferna hvila - dar de ofverhufvud alls mo-

 tiveras - p samma grundprinciper som mitt nu framstallda fir-
 slag, utan att dock draga den fulla konsekvensen af dessa principer.
 De b6ra betraktas som det forsta forsoket att astadkomma nagot
 utofver de schablonmassiga kilometertarifferna. Karaktaren af
 ett slutgiltigt resultat kunna de ej gora ansprak pa.

 Dessutom lida de af atskilliga praktiska olagenheter, som
 jag nu vill analysera.

 Komiten anger (sid. 32) som ett af sina hufvudsyften: >af-
 skaffandet af de undantagsafgifter fran den ordinarie taxan, som
 jirnvagsforvaltningen funnit sig bora medgifva for resor tur och

 Den som sett arbetare vandra miltals utefter jarnvagslinjen och det med en
 tung b6rda af verktyg och klader, den f6rstar, att den konkurrens vara Ijrnvagar i framsta
 rummet ha att upptaga, det ar konkurrensen med - fotvandrarne. Har finns material till en
 stor trafik, men den fordrar billiga pris.
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 retur a samma stracka, och infirandet i stallet af ett enhetligt, pa
 anvindandet af blott ett slags biljetter grundadt, biljettpris>>.

 Dessa rader vittna om, hur naiv komitens uppfattning af
 de fallande tarifferna i grunden ar. Hvad ar det namligen, man
 kan forebra tur- och returbiljetterna? Komiten sager (sid. 34), att
 ,det uppenbarligen maste ligga en stor oegentlighet i, att en resa
 pa exempelvis 40 km. bort och 40 km. tillbaka skall vara en
 tredjedel billigare, an en resa pa blott 80 km. i ena riktningen>.
 Men enligt komitens eget forslag ar en resa pa 2,000 km. bort
 en fjardedel billigare an en resa pa I,000 km. bort och I,ooo km.
 tillbaka! Mot tur- och returbiljetterna kan for ofrigt g6ras den
 mycket betydelsefulla invandningen, att de gora priset f6r en resa
 vasentligen beroende af den tid, som anvandes fir resan. Fast-
 stallandet af denna tid ar, som komiten sjalf papekar, en full-
 standigt godtycklig atgard. Naval, precis samma anmarkning traffar
 de fallande tarifferna: den, som t. ex. behofver resa fran Snlaland
 till Norrland, kommer i atnjutande af ett vasentligt billigare pris,
 om han kan resa direkt, an om han ar tvungen att stanna en
 vecka i Stockholm.

 Alltsa: den som f6rkastar tur- och returbiljetterna som obe-
 rattigade >undantag>, den maste konsekvent f6rkasta allt hvad fal-
 lande tariffer heter.

 Men de fallande tarifferna lida af ett annu langt vasent-
 ligare fel, ett fel, som enligt min mening borde utesluta hvarje
 tanke pa att bringa dem till anvandning i vart land. Jag tanker
 har pa samtrafiken med de enskilda jarnvagarne. I sjalfva varket
 ar det o m oj ig t att mellan olika jarnvagsf6rvaltningar rattvist fbr-
 dela priset f6r en biljett, som salts enligt en fallande tariff; och
 om man f6r detta andamal konstruerar en eller annan formel (se
 sid. 67 i komitebetankandet), sa kan man darmed mojligen for
 nagra lasare dolja svarigheterna, ej losa dem; ty en losning
 finns icke.

 Detta har ocksa hr Lundberg insett, och han har darfor
 foreslagit, om jag annars f6rstatt honom ratt, att statens jarnvagar
 skulle oberoende af samtrafiken uppehalla sina fallande tariffer.
 Detta vore emellertid, sasom enhvar firstar, mycket farligt for
 de enskilda jarnvagarnes ekonomi. Ett nara till hands liggande
 exempel ar linjen Upsala--Gefle Ockelbo. Den norrlandska tra-
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 fiken delar sig for narvarande mellan denna privata linje och stats-
 banan ofver Krylbo-Storvik. Men i samma ogonblick man inf6r
 fallande tariffer, maste den resande, om han vill draga den ratta for-
 delen af afstandsrabatten. naturligtvis kopa direkt biljett pa stats-
 banan, d. v. s. vilja linjen ofver Krylbo. Darigenom drages en
 mangd resande fran den enskilda banan, och detta icke blott i
 det nu valda exemplet: med en fallande tariff lonar det sig till
 och med att resa krokvagar pa statsbanorna for att undga att
 kopa ny biljett. Pa detta satt gestaltar sig en fallande tariff som
 ett slags premieringssystem, hvarigenom staten i mojligaste man
 soker undandraga de enskilda jarnviigarne trafik. Men hvarje dylik
 konkurrens, som drager in trafiken pa onaturliga vagar, ar national-
 ekonomiskt firkastlig; och en sa brutal atgard, som hr Lund-
 bergs f0rslag skulle innebara, ar, enligt min uppfattning, >ofir-
 enlig med en af staten handhafd jarnvagsdrift> .

 Dessa olika fel ligga i de fallande tariffernas natur och
 kunna endast undvikas, om man fasthaller vid principen af ett
 fast kilometerpris. Gor man emellertid det, sa kan man, som vi
 sett, anda vinna allt hvad som med de fallande tarifferna kan
 vinnas - och mer till -- genom den af mig fbreslagna reduk-
 tionen af vaglangden.

 5. Definitivt Forslag.

 Jag vill nu sammanfatta mitt forslag i foljande paragrafer:
 i. For hvarje stationshall, hvars langd ifverskrider 8 km.,

 infbres, i stallet for det varkliga, ett beraknadt afstand af 8 km.
 2. Pro kilometer af den salunda faststallda vaglangden be-

 talas ett biljettpris af
 i blandadt tag eller godstag: 3:dje klass 2 ore, 2:dra klass 3 ire;
 i persontag: 3:dje klass 2,5 6re, 2:dra klass 3,75 ore;
 i snalltag: 3:dje klass 3 6re, 2:dra klass 4,5s re, I:sta klass 7,5 ore.

 3. Biljettprisen afjamnas till jamna multiplar af 5 ore.
 4. For ingen resa beraknas kortare vaglangd an 5 km.
 5. For resgods erlagges en inskrifningsafgift af iO ore.
 6. Manadsbiljett saljes a kortare stracka for viss resklass

 till ett pris lika med priset for 30 enkla resor a samma stracka
 och samma resklass.
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 Hartill endast nagra korta firklaringar!
 5 3 vill jag tolka pa rationelt satt, namligen sa att man

 afjamnar till narmaste multipel af 5 ore; sa att t. ex. 16 ore
 afjamnas till I5 och ej till 20 ore. For de kortaste strackorna
 ar det namligen af en viss vikt, att man faststaller prisen sa nara
 intill de beriknade som mojligt.

 Genom ? 4 faststalles det minsta biljettpriset, och genom
 den formulering, jag valt, vinnes en naturlig gradering af detta
 minsta pris for de olika resklasserna.

 For afstand till och med 6 km. skulle saledes prisen i 3:dje
 klass f6r de olika tagslagen bli resp. 10, 15 och 20 6re. Fran
 en station till den nastfoljande, om den lag langre bort an
 6 km., skulle man alltid fara for 15, 20 och 25 ore, 3:dje klass
 i de respektive tagslagen.

 Genom ? 5 vill jag vinna, att jarnvagen ersattes for det
 extra besvar, som beredes den af resande med poletteradt res-
 gods. Detta ar i synnerhet nodvandigt, da man, som jag har
 gjort, faststaller ett sa lagt minsta biljettpris sonm io ore. For
 ifrigt torde denna ytterligare differentiering af de resande efter
 den fordel, de atnjuta, finnas vara i ofverensstammelse med hela
 andan i mitt forslag.

 Fragan om det basta biljettsystemet ar ett kapitel for sig,
 som har ej ar plats att behandla. Emellertid har jag ofvertygat
 mig om, att den af mig foreslagna tariffen tillater hogst betydande
 forenklingar i det nuvarande systemet.

 Berlin i Januari i899.
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